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 ام خدانبه 

 در این جلسه میخوایم یاد بگیریم که چطور جذر تقریبی اعداد رو به دست بیاریم.

میدونیم که بعضی از عددها اگه ازشون جذر بگیریم، جذرشون یه عدد طبیعی میشه، مثل 

 اعداد زیر:

 ، ....18  ،46  ،64  ،64  ،52  ،84  ،4  ،6   ،8 

 

نید م باید از چه روشی استفاده کنیم. مثال فرض کاگه ما جذر عددهایی غیر از اینا رو بخوای

 رو میخوایم و ماشین حسابمون هم نمیتونه جذر حساب کنه. چکار کنیم؟ 52که جذر عدد 

 :کنیممیگام به گام طبق روش زیر عمل 

بین اون دو عدد قرار بگیره،  52که مربع کامل باشن و  کنیممی: دو تا عدد پیدا  8گام 

بین کدوم دو عدد قرار  52دی که در باال نوشتیم استفاده کنیم. االن از اعدا تونیممی

 بنابراین:  18و  46داره؟ بین 

64 < 75 < 81 

بین این دو عدد قرار داره، جذرش هم بین جذر این دو عدد قرار میگیره،  52وقتی که 

 یعنی:

√64 < √75 < √81 

8 < √75 < 9 

 جذر تقریبی
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قرار داره. در قسمت بعد میخوایم بدونیم  4و  1بین دو عدد  52تا اینجا فهمیدیم که جذر 

 .4نزدیکتره یا  1به  52که جذر 

 رو در اون قرار میدیم: وسط این دو تا عددو  دو تا عدد: یه جدول میکشیم و این  5گام 

 عدد 1 2/1 4

 مجذور 46  18

  

 :نویسیممیو در سطر دوم  کنیممی. عدد وسطی رو در خودش ضرب  6گام 

52/55  =2/1 × 2/1  

 عدد 1 2/1 4

 مجذور 46 52/55 18

   

 هست.  4و  2/1بین  52هست بنابراین جذر  52/55بزرگتر از  52چون 

رو در سطر اول و مجذور اونها رو در سطر دوم  4و  2/1. عددهای بین  6گام 

 . نویسیممی

 عدد 2/1 4/1 5/1 1/1 4/1 4

 مجذور 52/55 44/56 44/52 66/55 58/54 18

 

بین کدام دو عدد  52 کنیممیو تعیین  کنیممی: به مجذور اعداد در جدول نگاه  6گام 

 قرار دارد؟

 قرار داره 44/52و   44/56بین  52
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 ؟گیریممیاز این مطلب چه نتیجه ای 

قرار  5/1و  4/1هم بین  52قرار داره، بنابراین جذر  44/52و   44/56بین  52چون 

 داره.

جذر به کدوم یک از عددهای به دست اومده نزدیکتره و  52م که نیکگام آخر: تعیین می

 .کنیممیاون عدد رو به عنوان جذر تقریبی تعیین 

در نظر  5/1رو به طور تقریبی برابر با  52نزدیکتره، پس جذر  44/52به  52چون 

 . بنابراین:گیریممی

√75 ≅ 8.7 

 
 

 

 

 
 میاریم:طبق روشی که توضیح دادیم جذر این اعداد رو به دست 

√19 

 بین اون دو عدد قرار بگیره،  84که مربع کامل باشن و  کنیممی: دو تا عدد پیدا  8گام 

16 < 19 < 25 

 885حل تمرین صفحه 

 جذر تقریبی
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بین این دو عدد قرار داره، جذرش هم بین جذر این دو عدد قرار میگیره،  84وقتی که 

 یعنی:

√16 < √19 < √25 

4 < √19 < 5 

خوایم قرار داره. در قسمت بعد می 2و  6بین دو عدد  84تا اینجا فهمیدیم که جذر 

 . 2نزدیکتره یا  6به  84بدونیم که جذر 

رو در اون قرار  وسط این دو تا عددو  دو تا عددو این  کشیممی: یه جدول  5گام 

 میدیم:

 عدد 6 2/6 2

 مجذور 84  52

  

 :نویسیممیو در سطر دوم  کنیممی. عدد وسطی رو در خودش ضرب  6گام 

52/55 = 2/6  ×2/6  

 عدد 6 2/6 2

 مجذور 84 52/52 52

  

 هست.  2/6و  6بین  84هست بنابراین جذر  52/52کوچکتر از  84چون  

رو در سطر اول و مجذور اونها رو در سطر دوم  2/6و  6. عددهای بین  6گام 

 . نویسیممی
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 عدد 6 8/6 5/6 6/6 6/6 2/6

 مجذور 84 18/84 46/85 64/81 64/84 52/52

 

بین کدام دو عدد قرار  84 کنیممیو تعیین  کنیممی: به مجذور اعداد در جدول نگاه  6گام 

 دارد؟

 قرار داره 64/84و   64/81بین  84

 ؟گیریممیاز این مطلب چه نتیجه ای 

قرار  6/6و  6/6هم بین  84قرار داره، بنابراین جذر  64/84و   64/81بین  84چون 

 داره.

جذر به کدوم یک از عددهای به دست اومده نزدیکتره و  84که  نیمکمیگام آخر: تعیین 

 .کنیممیاون عدد رو به عنوان جذر تقریبی تعیین 

. گیریممیدر نظر  6/6رو به طور تقریبی برابر با  84نزدیکتره، پس جذر  64/84به  84چون 

 بنابراین:

√19 ≅ 4.4 

 

 جذر عدد بعدی رو به دست میاریم:

√40 

 بین اون دو عدد قرار بگیره،  62که مربع کامل باشن و  کنیممیتا عدد پیدا : دو  8گام 

36 < 40 < 49 
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بین این دو عدد قرار داره، جذرش هم بین جذر این دو عدد قرار میگیره،  62وقتی که 

 یعنی:

√36 < √40 < √49 

6 < √40 < 7 

خوایم د میقرار داره. در قسمت بع 5و  4بین دو عدد  62تا اینجا فهمیدیم که جذر 

 .5نزدیکتره یا  4به  62بدونیم که جذر 

رو در اون قرار  وسط این دو تا عددو  دو تا عددو این  کشیممی: یه جدول  5گام 

 میدیم:

 عدد 4 2/4 5

 مجذور 64  64

  

 :نویسیممیو در سطر دوم  کنیممی. عدد وسطی رو در خودش ضرب  6گام 

52/55  =2/4  ×2/4  

 عدد 4 2/4 5

 مجذور 64 52/65 64

  

 هست.  2/4و  4بین  62هست بنابراین جذر  52/65کوچکتر از  62چون  

رو در سطر اول و مجذور اونها رو در سطر دوم  2/4و  4. عددهای بین  6گام 

 . نویسیممی
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 عدد 4 8/4 5/4 6/4 6/4 2/4

 مجذور 64 58/65 66/61 44/64 44/62 52/65

 

بین کدام دو عدد  62 کنیممیو تعیین  کنیممیجدول نگاه  : به مجذور اعداد در 6گام 

 قرار دارد؟

 قرار داره 44/62و   44/64بین  62

 ؟گیریممیاز این مطلب چه نتیجه ای 

قرار  6/4و  6/4هم بین 62قرار داره، بنابراین جذر  44/62و   44/64بین  62چون 

 داره.

جذر های به دست اومده نزدیکتره و به کدوم یک از عدد 62که  کنیممیگام آخر: تعیین 

 .کنیممیاون عدد رو به عنوان جذر تقریبی تعیین 

در نظر  6/4رو به طور تقریبی برابر با  84نزدیکتره، پس جذر  44/64به  62چون 

 . بنابراین:گیریممی

√40 ≅ 6.3 

 جذر دو عدد دیگه هم به همین صورت به دست میاریم.

√150 ≅ 12.2 

√385 ≅ 19.6 

 بینید ب" کانال خصوصی حل تمرین و نمونه سوال"  تونید در ادامه تمرینها رو می

 در صورت تمایل به عضویت، به ادمین کانال مراجعه کنید.



 

 

 RiaziBaHam@ 8 نویسنده : معصومه تدریسی

 

 

 

 رب و تقسیم رادیکالها دارای خواص زیره:ض

√𝑎𝑏 = √𝑎 × √𝑏 

√
𝑎

𝑏
=

√𝑎

√𝑏
 

 این تساویها به ما چی میگن؟

میگن اگه دو عدد زیر رادیکال در هم ضرب شده بودن یا بر هم تقسیم شده بودن، ما 

 رادیکال رو جدا جدا به هر کدومشون بدیم. تونیممی

ین اداره و باعث به اشتباه افتادن دانش آموزا میشه اینه که نکته خیلی مهمی که وجود 

برقرارن و اگه دو عدد زیر رادیکال جمع یا ضرب و تقسیم تساویها فقط و فقط برای 

 جداشون کنیم و به هر کدوم یه رادیکال بدیم. تونیممیتفریق شده بودن ن

 

 ما میخوره:تا ببینیم این روابط کجاها به درد  کنیممیچند تا مثال حل 

√12 = 

 هست. بنابراین: 6و  6برابر ضرب  85میخوایم این عدد رو ساده کنیم، میدونیم که 

√12 = √4 × √3 = 2√3 

 ننوشتیم؟ 4و  5رو به صورت ضرب  85ممکنه این سوال براتون مطرح بشه که چرا 

خواص ضرب و تقسیم 

 رادیکالها
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م که رو به صورت ضرب دو تا عدد بنویسی 85 کنیممیتوجه داشته باشید که ما سعی 

هیچکدوم مربع کامل نیستن ولی  4و  5ش کنیم. یکیشون مربع کامل باشه که بتونیم ساده

 مربع کامله. 6

√18 = 

 :نویسیممی 5و  4رو به صورت ضرب  81

√18 = √9 × √2 = 3√2 

 :کنیممیچند تا مثال دیگه هم با این روش حل  

√50 = √25 × 2 = √25 × √2 = 5√2 

√32 = √16 × 2 = √16 × √2 = 4√2 

√72 = √36 × 2 = √36 × √2 = 6√2 

√8 = √4 × 2 = √4 × √2 = 2√2 

√128 = √64 × 2 = √64 × √2 = 8√2 

 

 (:885مثال )انتخاب شده از تمرینهای صفحه 

 
 :میاریمبه دست جذر تقریبی اعداد رو 

√14 ≅ 

9 < 14 < 16 → √9 < √14 < √16 → 3 < √14 < 4 

 قرار داره 6و  6بین  86پس جذر 
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 84؟  4 یانزدیکتره  84به  86

 نزدیکتره. 6یعنی  84هم به جذر  86پس جذر  

 

√10 ≅ 

9 < 10 < 16 → √9 < √10 < √16 → 3 < √10 < 4 

 قرار داره 6و  6بین  82پس جذر 

 نزدیکتره. 6یعنی  4هم به جذر  82پس جذر  . 4 ؟ 84 یانزدیکتره  4به  82

 

√24 ≅ 

16 < 24 < 25 → √16 < √24 < √25 → 4 < √24 < 5 

 قرار داره 6و  2بین  56پس جذر 

 نزدیکتره. 2یعنی  52هم به جذر  56پس جذر  . 52؟  84 یانزدیکتره  52به  56

 

−√3 ≅ 

−4 < −3 < −1 → −√4 < −√3 < −√1 → −2 < −√3 < −1 

 قرار داره -5و  -8بین  3√−پس 

 نزدیکتره. 2−هم به  3√−پس  .  -5؟  -8ا ینزدیکتره  -6به  -6

 

−√8 ≅ 

−9 < −8 < −4 → −√9 < −√8 < −√4 → −3 < −√8 < −2 
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 قرار داره -5و  -6بین  8√−پس 

 نزدیکتره. -6هم به  8√−پس  .  -4؟  -6ا ینزدیکتره  -4به  -1

 

−√17 ≅ 

−25 < −17 < −16 → −√25 < −√17 < −√16 → −5 < −√25 < −4 

 قرار داره -2و  -6بین  17√−پس 

 نزدیکتره. -6هم به  17√−پس  .  -84 ؟ -52ا ینزدیکتره  -84به  -85

 

 حاصل عبارت زیر را به دست آورید:

√
49 × 25

36
= 

ل رو به تک تک دیکارا تونیممیما گفتیم اگه زیر رادیکال ضرب یا تقسیم داشته باشیم 

 بنویسیم: تونیممیاعداد زیر رادیکال بدیم. بنابراین 

√
49 × 25

36
=

√49 × √25

√36
=

7 × 5

6
=

35

6
 

 مثال بعد:

 پیدا کنید: 5√  و  17√دو عدد طبیعی بین 

 قرار دارن؟ 5√  و  17√چه اعدادی بین 

 17√ و 16√ و 15√ و 14√ و 13√ و 12√ و 11√ و 10√ و 9√ و 8√ و 7√ و 6√ و  5√
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 از بین این اعداد، اونهایی طبیعی هستن که مربع کامل باشن، یعنی:

√9 = 16√ و  3 = 4  

 مثال بعد:

 پیدا کنید: 3√  و  8√پنج عدد بین 

 8√  و 7/5√ و 7√ و 6√ و 5√ و  4√  و  3√

 

 صورت ضرب یک عدد طبیعی در یک رادیکال بنویسید:اعداد رادیکالی زیر را به 

√27 = √9 × 3 = √9 × √3 = 3√3 

√50 = √25 × 2 = √25 × √2 = 5√2 

√200 = √100 × 2 = √100 × √2 = 10√2 

 

 سایت: م دردهآموزش گام به گام ریاضی چهارم تا 

www.riazibaham.ir 

 RiaziBaHam8@و  RiaziBaHam@  هایکانال و

واالت نمونه سو تمرینهای حل شده ، ها جزوات سایر پایهبرای دریافت 

 بپیوندید. "ریاضی با هم"، به امتحانی حل شده


